
Obec Pustá Kamenice 
Z á p i s   č. 1 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 

25. 2. 2020 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Přítomni: Jaroslav Sklenář, DiS., Miroslav Myška, Josef Uchytil,                    

                  Ing. Alena Černá, Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová, Vlasta Kynclová 

Omluveni: 0 

Občané: 0 

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Plnění rozpočtu k 31.1.2020. 

3. Projednání a schválení nového Řádu veřejných pohřebišť obce 

Pustá Kamenice. 

4. Projednání licenčního balíčku „Autorská práva jednoduše“ od 

SMS ČR. 

5. Projednání Zápisu o přezkoumání hospodaření obce Pustá 

Kamenice za rok 2019. 

6. Projednání a vzetí na vědomí vyřazení majetku ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice 

7. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 49/2018 mezi firmou 

UNIMONT a obcí Pustá Kamenice. 

8. Projednání Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

9. Různé, diskuse, závěr. 

     Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.03 hodin starosta obce pan Jaroslav 

Sklenář, DiS. a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a toto je 

schopné usnášení. Přednesl program dnešního zasedání, který byl uveden na 

pozvánkách. Doplnil program schůze o: 

- bod č. 9 – Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IE-12-2005974/VB/1 Pustá Kamenice – severozápad, 

vedení knn, mezi obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. se 

sídlem Děčín. 



- bod č. 10 – Projednání a schválení účetní závěrky obce Pustá 

Kamenice za rok 2019 

Zápisem schůze pověřil paní Hanu Kašparovou – zastupitelku obce. Pro ověření 

zápisu navrhl zastupitelky – Ing. Alenu Černou a paní Vlastu Kynclovou. 

Navržené ověřovatelky byly schváleny – 7 hlasy pro. Nikdo z členů 

zastupitelstva neměl doplňující ani pozměňující návrh a program dnešního 

jednání schválili - 7 hlasy pro. 

K bodu 1) programu:  

Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce panem Jaroslavem 

Sklenářem, DiS. 

K bodu 2) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili plnění rozpočtu obce k 31.1.2020. 

K bodu 3) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili nový Řád veřejných pohřebišť v obci 

Pustá Kamenice v souladu s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1. září 

2017 po předchozím vydání souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje, 

odboru rozvoje, oddělení územního plánování pod Č.j.:KrÚ 10298/2020/OR/ÚP 

ze dne 7.2.2020. 

K bodu 4) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Rámcovou smlouvu o jednoduchém 

vypořádání autorských práv mezi obcí Pustá Kamenice na straně jedné a SMS-

služby s.r.o., se sídlem v Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4 na straně druhé. 

Jedná se o jednoduché vypořádání autorských práv při konání kulturních akcí 

s hudební produkcí pořádané jak obcí, tak i pořádané akce místními spolky. 

K bodu 5) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 obce Pustá Kamenice – bez výhrad. 

 

K bodu 6) programu: 

Zastupitelé obce projednali a vzali na vědomí vyřazení majetku ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice – el. varhany Kawai X-30 vč. adaptéru, kancelářského stolu,  

radiomagnetofonu Sony a bezdotyková baterie. 

 

 



K bodu 7) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

49/2018 mezi obcí Pustá Kamenice a UNIMONT J.C.K. s.r.o. Ledeč nad 

Sázavou. 

K bodu 8) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice mezi obcí Pustá 

Kamenice a Městskou knihovnou ve Svitavách. 

K bodu 9) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IE-12-2005974/VB/1 Pustá Kamenice – severozápad, vedení knn, 

mezi obcí Pustá Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín a pověřili 

starostu k podpisu této smlouvy. 

K bodu 10) programu: 

Zastupitelé obce projednali a schválili účetní závěrku obce Pustá Kamenice za 

rok 2019 – bez výhrad. 

K bodu 11) programu: 

Různé, diskuse, závěr 

- Informace starosty o pořádání divadla dne 13.3.2020 od 18:00 hod. 

v místním kulturním domě s Divadelním ochotnickým spolkem PRUT 

z Korouhve. 

- Informace starosty ohledně uspořádání motivačního semináře Vesnice 

roku 2020, který se uskuteční ve spolupráci s MMR ČR v Pusté Kamenici 

dne 9.4.2020. 

- Informace starosty o demontáži telefonní budky u bývalé budovy 

mlékárny, kterou provedla firma CETIN dne 21.2.2020. 

- Informace starosty o uzávěrce Pustokamenických listů, nejpozději do 

25.3.2020, které vyjdou před velikonocemi. 

Zapsala: Hana Kašparová  

Ověřovatelé: ing. Alena Černá 

                      Vlasta Kynclová 

                                                                                      Pustá Kamenice 25.2.2020

  


